Informatie ANBI
IVN Ede staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).
Miv 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor ANBI's: vanaf die
datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite.
Statutaire naam: IVN, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie,
Afdeling Ede
Verkorte naam: IVN, Afdeling Ede
De vereniging is aangesloten bij het Instituut voor Natuureducatie en
Duurzaamheid (het IVN)

KvK-nummer:
RSIN-nummer:

40122863
819438777

Rechtsvorm:

Vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid
(statuten in notariële akte)
Ede
Groenestraat 39, 6721 JA Bennekom
0318-413486
www.ivn-ede.nl
secretariaat@ivn-ede.nl
00-00-1967
Milieuverenigingen
Natuureducatie

Statutaire zetel:
Postadres:
Telefoonnummer:
Internetadres:
E-mailadres:
Datum oprichting:
Activiteit:

Bestuur
Hans Gonggrijp

Henk Schuijt

Voorzitter
Datum in functie: 24-04-2017
Penningmeester
Datum in functie: 15-04-2017

Jeltje Zeelenberg Secretaris
Datum in functie: 24-04-2013

Corine Klapwijk
Albert Loef

Bevoegdheid

Algemeen bestuurslid
Datum in functie: 01-06-2012
Algemeen bestuurslid
Datum in functie: 15-04-2015

Gezamenlijk bevoegd (met andere
bestuurder(s))
De bestuursleden zijn onbezoldigd

Doelstelling
Het IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te
betrekken bij natuur, milieu en landschap. Door mensen meer kennis van
en waardering voor de natuur bij te brengen, voelen zij zich meer
betrokken bij het behouden van natuur, milieu en landschap, en hebben
zij meer oog voor duurzaamheid.

Beleidsplan IVN Ede
Visie van de IVN afdeling Ede:
De IVN afdeling Ede laat jong en oud dichtbij natuur beleven.
De IVN afdeling Ede heeft vanuit de visie, de volgende doelen opgesteld:
De IVN afdeling Ede zal
1. … een actieve vereniging zijn , zodat iedere inwoner van Ede in de
gelegenheid is kennis te nemen van de natuur en deel te nemen aan
de natuur.
2. … inwoners van Ede en omstreken in aanraking brengen met en
betrekken op natuur dichtbij(tuin, plantsoen) en verder af (bos,
heide), zodat men weet wat er leeft en groeit.
3. … leden en niet-leden bekend maken met of informeren over de
diepere achtergronden van (opvallende) verschijnselen in de natuur,
zodat men bewuster waarneemt en met de natuur omgaat.
4. … bereiken dat de deelnemers aan de activiteiten van de
werkgroepen een schakel vormen in het streven naar een
duurzame samenleving, zodat men zich bewust wordt van eigen
invloed op de natuur en de gevolgen daarvan.

Uit de doelen komen de jaarlijkse activiteiten voort die worden uitgevoerd
door de werkgroepen (zie website).

Uitgeoefende activiteiten 2017 en
activiteiten 2018
Zie website.

Financieel Verslag 2017 + Begroting 2018
IVN Ede staat er per saldo financieel gezond voor. Het eigen vermogen
vormt een constante buffer voor continuïteit van onze activiteiten.
Zie bijlagen.

